Grejsdalens Hotel

~ Husets vin ~
Hunters Creek
Chardonnay, Australien

Druesorten Chardonnay kendes fra stort set alle vinproducerende områder i verden og er
blandt de mest efterspurgte. De fuldmodne druer giver her en aromatisk hvidvin med en
lækker aroma af tropisk frugt. Vinen er ganske fyldig og kombinerer elegant den bløde fylde
med et flot, frisk pift af citrus.

Huntes Creek
Shiraz / Cabernet, Australien

Druesorten Shiraz er efterhånden meget udbredt i Australien og giver vinen sin fylde og det
elegante strejf af krydderi. Den klassiske Cabernet Sauvignon er med til at understrege dybde
og bredde i smagen og medvirker til at give vinen sin harmoniske smag. Vinen fremstår med
en flot, rød farve og en indtagende duft af moden frugt og krydderi. Smagen er velafbalanceret,
ganske kraftig og giver en god fornemmelse af fylde på tungen.

Pr. fl. 210,-

~ Gæsternes favoritter ~
Belliccia
Trebbiano d’Abruzzo - Økologisk, Italien

Det kølige, tørre klima og den næringsrige jord i Abruzzo er perfekte forhold for at dyrke
økologiske druer. Vinen har fine noter af fersken og krydret lemon.

Belliccia
Montepulciano d’Abruzzo - Økologisk, Italien

Det kølige, tørre klima og den næringsrige jord i Abruzzo er perfekte forhold for at dyrke
økologiske druer. Denne Montepulciano udstråler en frodig aroma af blomme med et strejf af
chokolade.

Pr. fl. 230,-
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~ Husets restaurantvin ~
Los Haroldos
Torrontés, Argentina

Torrontés en lokal argentinsk druesort, der giver ungdommelige og friske vine. Vinen har en
gylden farve med grønne strejf og en intens blomstrende aroma med roser og jasmin samt
frugter som druer og lys fersken. Vinen er frisk, ung og komplekst frugtagtig, med masser af
potentiale.

Los Haroldos
Malbec - fadlagret, Argentina

Denne Malbec udstråler dybe rubinrøde nuancer, brilliante og fejlfri. Aromaen er kompleks
med røde frugter: kirsebær, blomme og hindbær og kombineret med et strejf af træ fremhæves
tilstedeværelsen af vanille og chokolade. Smagen er kraftig med god tannin. Velafbalanceret
og lang eftersmag.

Pr. fl. 260,-
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~ Hvidvin ~
Peter & Peter
Zeller Riesling Feinherb, Tyskland

”Feinherb” er et forholdsvis nyt begreb, og er det tyskerne kalder deres hvidvine, når de ikke
er helt tørre. Peter & Peter Zeller Riesling Feinherb er fremstillet af håndplukkede druer fra de
mest gunstige skråninger i Zell. Vinen er elegant, med aroma af modne ferskner og abrikoser.
En lækker Riesling som byder på en stor oplevelse!

Zonin
Pinot Grigio, Italien

Pinot Grigio Zonin har en smuk lys gylden farve med brilliante reflekser. Bouqueten er
frugtagtig, med duft af mandelblomster og ferskner. Vinen har en elegant smag med en frisk
og ren eftersmag.

Carta Vieja
Chardonnay, Chile

På de marker hvor Carta Vieja har plantet Chardonnay, giver druesorten en righed på aroma
og en intens smag. De bedste Chardonnay-vine får efter endt gæring en fadlagning på nye
egetræsfade, hvor de udvikler sødme og vanillearomaer, samt en blød og afrundet struktur.

Hesketh Adelaide Hills
Sauvignon Blanc, Australien

Farven er lys næsten klar strågul. Den har en duft af frisk hyldeblomst, citrus og grønne pærer.
Smagen er velstruktureret, med en frisk lime saftighed, som tager mundvandet. En læskende
frisk hvidvin.

Pr. fl. 288,-
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~ Rosévin ~
Le Morette
Bardolino Chiaretto Classico, Italien

Vinen har en lys rosa farve og en frisk smag, der er fyldig og velafbalanceret med intense
frugtagtige fornemmelser. Bouquetten er kendetegnet ved duften af gule ferskner, jordbær,
og nuancer af violer.

Ackermann
Rosé d´Anjou, Frankrig

Selvom Rosé d’Anjou er en ret simpel vin, er det nok den mest kendte af alle Loire-vinene.
Rosé d’Anjou er ret lys i farven, men Loire dalens unikke terroir har givet vinen en fyldig smag
med ren og forfriskende bærfrugt.

Pr. fl. 258,-
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~ Rødvin ~
Hesketh
Barossa Valley Shiraz, Australien

Farven er dyb rød med violette reflekser. Den har en duft af blommer, chokolade, vanilje og
cedertræ. Den har en taninrig og kraftfuld smag uden at være for kraftig. Med kirsebær frugt
og en anelse eg i undertonerne.

Rosenhof
Rosenhof Blauer Spätburgunder, Tysklans

Vinen har en medium dyb, rubinrød farve. I duften anes aroma af modne ribs, og fine
krydderier. Smagen er blød og rund, med en frisk og lang finish der har subtil tannin.

Tenuta Curezza
Primitivo, Italien

En mørk, tæt og blød vin og drikkevenlig smagsstil, hvor frugten fremstår moden og
drueidentiteten er bevaret, afsluttet af en fyldig og fløjlsblød afslutning.

Château de Macard
Bordeaux Supérieur, Frankrig

Château de Macard, Bordeaux Supérieur, fremstår med en intens rubinrød farve, smagen er
fyldig med god struktur og modne tanniner, afsluttet af den krydrede frugtrige bouquet.

Pr. fl. 288,-
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~ De eksklusive ~
Hesketh
Clare Valley, Riesling, Australien

Farven er lys strågul med lyse limegrønne nuancer. Den har en duft af frisk citron og lime med
noter af parfumerede blomster. Smagen af violer, morbær og lyse bærfrugter giver vinen en
feminin lethed og blomsterrig smag. En ung og frisk vin med strejf af citrus, brændenælde og
grønne æbler. Sprød eftersmag, som tager mundvandet. Alt i alt en harmonisk velafbalanceret
tør Riesling - en god repræsentant for druen og det ”terroir” den er dyrket i.

Hesketh
Mk.01 - Cabernet Sauvignon/Shiraz

Tag den bedste Cabernet Sauvignon fra Jonathan Heskeths ’Block 95’ i Coonawarra og tilføj så
Phil Lehamnns bedste Shiraz fra ’House Block’ i Eden Valley, og du har Mk.01. Vinen er dyb,
mørk, intens og fuldstændig fantastisk.

Dopff au Moulin
Pinot Gris de Riquewihr, Alsace

Vinen har en ungdommelig gylden farve med lyse reflekser, og en rig og intens aroma af
modne gule frugter og honning. Smagen er silkeblød med masser af krop og fyldig bouquet.
Smagen indeholder let røget fadsmag, honning og modne gule frugter som ferskner og abrikos,
hvilket er typisk for Pinot Gris med ”passerillage” (delvis soltørrede druer).

Monte Zovo
Ripasso Superiore, , Italien

Vinen er en symfoni af farver og dufte, hvor hvert element transmitterer følelser og
fornemmelser stadig mere uventet og overbevisende for at begejstre dem, der har fornøjelsen
af at nyde den. Smagen er frugtrig med noter af vanille og behagelig blød tannin.

Pr. fl. 348,-
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~ Aperitifs~
pr. glas

		

Hotellets vinbonde

30,-

Shine Kir Royale

35,-

Mousserende cocktail med solbær

Shine Kir Royale er en mousserende cocktail med frugtagtig aroma af fuldmodne
solbær. Shine er ikke kun forfriskende om sommeren, men velegnet til festlige
begivenheder gennem hele året.

Louis Perdrier

35,-

Brut Excellence, Frankrig

Pere Patriarche har fremstillet denne flotte mousserende vin, der er produceret
og aftappet i Frankrig og lavet udelukkende på hvide druer, hvoraf hovedparten
er Chardonnay, Chenin Blanc og Clairette. Farven er lys gul med et let grønt skær.
Smagen er frisk og frugtagtig og med sine millioner af fine bobler et elegant glas
til festlige lejligheder.

Zonin

40,-

Asti Spumante, Italien

Asti Spumante er den klassiske mousserende vin fra Piemonte i Italien. Det
er udelukkende Moscato Bianco druen, der anvendes og den giver vinen
dens karakteriske skønne frugtagtige aroma. Vinen har en fin strågul farve
og en blød smag der ikke er overdrevent sød, men tilpas frisk og frugtagtig.
Perfekt afbalanceret med god lang eftersmag. Aromaen er intens og rummer
Moscatodruens karakteristiske og naturlige duft.

		Lanson
White Label Sec, Champagne

pr. flaske

575,- / pr. glas 90,-

Champagnen er smuk, strågul med livlige, fine bobler. Bouqueten er fyldt
med toner af hvide blomster og modne pærer, der understøttes af et
mineralsk strejf. Smagen er harmonisk og blød. Hvide frugter udvikler sig,
vokser og bidrager til den vedholdende, intense smag, der munder ud i en
blød, mineralsk friskhed.
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~ Dessertvin ~
Minini Uvello
Moscato Dolce, Italien

Denne let perlende vin er lavet på Moscato-druen. Druerne kommer fra over 20 år gamle
vinstokke i dalen mellem floderne Tanaro og Bormida i Piemonte. Farven er strågul, smagen
elegant, med sødme og aroma af muscat.

Pr. gl. 30,Smith Woodhouse
Fine Ruby Port, Portugal

Dette er en af de enkleste typer af portvin. En god ruby med dens ukomplicerede, morbæragtige
frugtaroma og smag er ofte en god og varmende drik.

Pr. gl. 35,-
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~ Øvrige drikkevarer ~
		Vand
Sodavand

28,-

Danskvand

28,-

Most/juice

30,-

Økologisk most

34,-

Isvand

20,-

Royal, 33 cl

28,-

Lottrup, 50 cl

45,-

Pepsi, Pepsi Max, Nikoline Appelsin
Faxe Kondi, Faxe Kondi Free, Lemon
Egekilde uden brus, Egekilde med mild brus,
Egekilde med citrus
Nikoline appelsinjuice, Nikoline æblemost
Nikoline rabarber og druesaft, Nikoline solbær og æble,
Nikoline æblesaft med hyldeblomst

		 Øl

Royal Pilsner, Royal Classic
Lottrup American Lager, Lottrup Red Copper Ale, Lottrup Dark Ale

		 Øvrigt
Kaffe/the (filterkaffe)
Varm kakao med flødeskum
Espresso
Café Latte
Cappucino
Irsk kaffe
Husets cognac/likør
Husets lux cognac (VSOP) / likør
Snaps

28,35,25,35,30,50,30,40,25,-

Louis Perdrier (skønne bobler) 20 cl

50,-

Linjeakvavit, O.P. Andersson, Rød Ålborg, Ålborg Jubilæum, Brøndum

